
Pielikums 

Ķekavas novada domes 

2015.gada 24.septembra sēdes 

lēmumam Nr. 5.§ 10. (protokols Nr. 27.) 

 

NOTEIKUMI 
 

Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem  

un pedagogiem 
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 4. punktu,  

21. panta pirmās daļas 23. punktu  

un 41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem 

un viņu pedagogiem piešķir naudas balvas un to apmēru. 
 

2. Naudas balvu piešķir vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem: 

2.1. 9. klases audzēknim, kura sekmju vērtējumi gadā ir vidēji 8.0 balles un 

augstāk (nevienā no priekšmetiem vērtējums nav mazāks par 7 ballēm) –

70.00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

2.2. 12. klases audzēknim, kura sekmju vērtējumi gadā ir vidēji 8.0 balles un 

augstāk (nevienā no priekšmetiem vērtējums nav mazāks par 7 ballēm) –

100.00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

2.3. Izglītības iestādes pedagogam un audzēknim par godalgotas vietas iegūšanu 

starptautiskajā līmenī, Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajās 

mācību priekšmetu olimpiādēs vai zinātniski pētnieciskajā darbā valsts 

līmenī:
1
 
2
 

2.3.1. 1.vieta – katram 100.00 EUR pēc nodokļu nomaksas, 

2.3.2. 2.vieta – katram 75.00 EUR pēc nodokļu nomaksas, 

2.3.3. 3.vieta – katram 50.00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

2.4. Uz valsts mācību priekšmetu olimpiādes posmu izvirzītam novada 

apvienības posma olimpiādes dalībniekam 40.00 EUR pēc nodokļu 

nomaksas. 

2.5. Izglītības iestādes pedagogam un audzēknim par godalgotas vietas iegūšanu 

starptautiskajos konkursos, nozares ministrijas valsts konkursos, skatēs:
1 2

 

2.5.1. 1.vieta – katram 100.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

2.5.2. 2.vieta – katram 75.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

2.5.3. 3.vieta – katram 50.00  EUR pēc nodokļu nomaksas. 

2.6. Izglītības iestādes kolektīvam par godalgotas vietas iegūšanu starptautiskajās 

mācību priekšmetu olimpiādēs, nozares ministrijas apstiprinātajos valsts 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs:
 1 2  

                                                 
1
 Starptautisks līmenis – dalībnieki vismaz no 5 valstīm 

2
 Par iegūto pakāpi tiek ņemts vērā punktu skaits 



2.6.1. 1.vieta – 300.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi; 

2.6.2. 2.vieta – 250.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi; 

2.6.3. 3.vieta – 200.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi. 

2.7. Pedagogam par kolektīva godalgotas vietas iegūšanu starptautiskajās mācību 

priekšmetu olimpiādēs, nozares ministrijas apstiprinātajos valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs:
 1 2  

2.7.1. 1.vieta – 100.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

2.7.2. 2.vieta – 75.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

2.7.3. 3.vieta – 50.00  EUR pēc nodokļu nomaksas. 

2.8. Izglītības iestādes komandai par godalgotas vietas iegūšanu, pārstāvot savu 

izglītības iestādi, starptautiskajās sacensībās, valsts attiecīgās sporta 

federācijas apstiprinājās sacensībās:
1
 
3
 

2.8.1. 1.vieta – 300.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi; 

2.8.2. 2.vieta – 250.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi; 

2.8.3. 3.vieta – 200,00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi. 

2.9. Pedagogam par komandas godalgotas vietas iegūšanu, pārstāvot savu 

izglītības iestādi, starptautiskajās sacensībās, valsts attiecīgās sporta 

federācijas apstiprinājās sacensībās
1 

2.9.1. 1.vieta – 100.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

2.9.2. 2.vieta – 75.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

2.9.3. 3.vieta – 50.00  EUR pēc nodokļu nomaksas. 

 

3. Naudas balvu piešķir Ķekavas Mākslas skolas pedagogiem un audzēkņiem: 

3.1. Ķekavas Mākslas skolas audzēknim, kura sekmju vērtējumi izlaiduma gadā 

ir vidēji 9,5 balles (nevienā no priekšmetiem vērtējums nav mazāks par 8 

ballēm) –70.00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

3.2. Ķekavas Mākslas skolas pedagogam un audzēknim par godalgotas vietas 

iegūšanu starptautiskajos konkursos, nozares ministrijas, nozares apvienību, 

asociāciju apstiprinātajos valsts konkursos, skatēs 
4
 
5
 

3.2.1. 1.vieta – katram 100.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

3.2.2. 2.vieta – katram 75.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

3.2.3. 3.vieta – katram 50.00  EUR pēc nodokļu nomaksas. 

3.2.4. Atzinība – katram 40,00 EUR pēc nodokļu nomaksas.  

 

4. Naudas balvu piešķir Ķekavas Mūzikas skolas pedagogiem un audzēkņiem: 

4.1. Ķekavas Mūzikas skolas audzēknim, kura sekmju vērtējumi izlaiduma gadā 

ir vidēji 9 balles (nevienā no priekšmetiem vērtējums nav mazāks par 8 

ballēm) –70.00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

                                                 
3
 Komanda – komandu sporta veidu komandas 

4
 Starptautisks konkurss, kur piedalās dalībnieki vismaz no 15 valstīm 

5
 Konkursa augstākais novērtējums – laureāta diploms, godalga vai medaļa 

 



4.2. Ķekavas Mūzikas skolas pedagogam un audzēknim par godalgotas vietas 

iegūšanu nozares ministrijas, nozares apvienību, asociāciju apstiprinātajos 

valsts un starptautiskajos, konkursos, skatēs: 
1 2 

4.2.1. 1.vieta – katram 100.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

4.2.2. 2.vieta – katram 75.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

4.2.3. 3.vieta – katram 50.00  EUR pēc nodokļu nomaksas. 

4.3. Ķekavas Mūzikas skolas koncertmeistaram par audzēkņa godalgotas vietas 

iegūšanu nozares ministrijas, nozares apvienību, asociāciju apstiprinātajos 

valsts un starptautiskajos, konkursos, skatēs: 
1 2 

4.3.1. 1.vieta – 70.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

4.3.2. 2. vieta - 50.00 EUR pēc nodokļu nomaksas, 

4.3.3. 3. vieta – 30.00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

4.4. Ķekavas Mūzikas skolas kolektīvam par godalgotas vietas iegūšanu nozares 

ministrijas apstiprinātajos, nozares apvienību, asociāciju apstiprinātajos 

valsts vai starptautiskajos, konkursos, skatēs:
1 2 6

 

4.4.1. 1.vieta – 300.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi; 

4.4.2. 2.vieta – 250.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi; 

4.4.3. 3.vieta – 200.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi. 

4.5. Ķekavas Mūzikas skolas pedagogam par kolektīva godalgotas vietas 

iegūšanu nozares ministrijas apstiprinātajos, nozares apvienību, asociāciju 

apstiprinātajos valsts vai starptautiskajos, konkursos, skatēs:
1 2 6  

4.5.1. 1.vieta – 100.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

4.5.2. 2.vieta – 75.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

4.5.3. 3. vieta – 50.00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

4.6. Ķekavas Mūzikas skolas koncertmeistaram par kolektīva godalgotas vietas 

iegūšanu nozares ministrijas apstiprinātajos, nozares apvienību, asociāciju 

apstiprinātajos valsts vai starptautiskajos, konkursos, skatēs:
1 2 6  

4.6.1. 1.vieta – 70.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

4.6.2. 2. vieta - 50.00 EUR pēc nodokļu nomaksas, 

4.6.3. 3. vieta – 30.00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

 

5. Naudas balvu piešķir Ķekavas novada Sporta skolas pedagogiem un audzēkņiem: 

5.1. Ķekavas novada Sporta skolas audzēknim, kurš izlaiduma gadā sasniedzis 

sporta meistara un sporta meistara kandidāta kvalifikāciju. 

5.2. Ķekavas novada Sporta skolas trenerim par individuālo audzēkņa 

sasniegumu vai komandas sasniegumu un audzēknim par individuālo 

sasniegumu sportā, pārstāvot savu izglītības iestādi attiecīgās sporta 

federācijas apstiprinātajās valsts sacensībās vai starptautiskajās sacensībās.
1 3  

5.2.1. 1.vieta – katram 100.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

5.2.2. 2.vieta – katram 75.00  EUR pēc nodokļu nomaksas, 

5.2.3. 3. vieta – katram 50.00 EUR pēc nodokļu nomaksas.  

                                                 
6
 Kolektīvs, kur ir vismaz 4 dalībnieki 



5.3. Ķekavas novada Sporta skolas komandai par godalgotas vietas iegūšanu, 

pārstāvot savu izglītības iestādi attiecīgās sporta federācijas apstiprinājās 

valsts sacensībās vai starptautiskajās sacensībās:
 1 3  

5.3.1. 1.vieta – 300.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi; 

5.3.2. 2.vieta – 250.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi; 

5.3.3. 3.vieta – 200.00  EUR, pārskaitot finansējumu uz izglītības iestādi. 

 

6. Izglītības iestādes direktors iesniedz aizpildītu pieteikumu par sasniegumiem 

mācībās Ķekavas novada pašvaldībā (1.pielikums), pievienojot izglītojamā 

sekmju lapas kopiju.  

7. Izglītības iestādes direktors iesniedz aizpildītu pieteikumu par sasniegumiem 

valsts vai starptautiskajās olimpiādēs, konkursos vai sacensībās Ķekavas novada 

pašvaldībā (2.pielikums), pievienojot materiālus, kas raksturo un apliecina 

pretendenta dalību tajā – konkursa nolikumu, dalībnieku un dalībvalstu skaitu 

konkursā, izstādē, skatē, sacensībās un pretendenta vecuma grupā, konkursa, 

skates, izstādes, sacensību žūrijas/tiesnešu sastāvu, protokolu. Izglītības iestādes 

direktors var papildus iesniegt citu informāciju, kas ļauj novērtēt sasnieguma 

nozīmīgumu. 

8. Pieteikumus iesniedz: 

8.1. par šo noteikumu 2.1, 2.2., 3.1.,4.1. un 5.1.punktā norādītajiem 

pretendentiem līdz kārtējā gada 31.maijam, 

8.2. par pārējiem pretendentiem līdz kārtējā gada 25.oktobrim 

9. Pieteikumus izskata Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas novada izglītības 

iestāžu audzēkņu un pedagogu naudas balvu piešķiršanas komisija (turpmāk 

tekstā - Komisija).  

10. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka Ķekavas novada dome. 

11. Komisijas sēde tiek protokolēta.  

12. Komisija ievēl priekšsēdētāju un sekretāru no Komisijas sastāva. 

13. Izskatot pieteikumu, Komisija: 

13.1. izvērtē pieteikumu un klāt pievienotos dokumentus, 

13.2. piešķir naudas balvu atbilstoši noteikumiem vai atsaka piešķirt, norādot 

iemeslus. 

14. Komisija lēmuma par naudas balvu pieņemšanai var pieprasīt papildus 

informāciju. 

15. Komisija par katru pretendentu balso atsevišķi. Lēmumu par naudas balvu 

piešķiršanu pretendentam pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās 

vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētaja balss. 

16. Komisija naudas balvu piešķir balvu fonda ietvaros. Komisijai ir tiesības mainīt 

naudas balvas apmēru, ja pretendentu skaits ir lielāks nekā piešķirtais naudas 

balvu fonds, sadalot to proporcionāli pretendentu skaitam. 

17. Komisijai ir tiesības izskatīt un piešķirt naudas balvu par īpašiem sasniegumiem.  



18. Finansējums naudas balvai izmaksājams no Ķekavas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem izglītībai, interešu izglītībai un metodiskajam darbam.  

19. Iesniegtie materiāli pēc izvērtēšanas, glabājas pašvaldības Izglītības daļā un tiek 

nodoti Ķekavas novada pašvaldības arhīvā saskaņā ar lietu nomenklatūru. 

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ķekavas novada pašvaldības 

noteikumi “Par naudas balvas piešķiršanu izglītības iestāžu audzēkņiem un 

pedagogiem”, apstiprināti Ķekavas novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes 

lēmumu Nr. 5.§ 2., protokols Nr.9. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                              A. Damlics 

 


